
 

 

Raadsinformatie 
Onderwerp 

Doelgroepenvervoer: Aanbestedingdocument vervoerscentrale 

Bestuurlijk 

Behandelvoorstel: 

(2015/495782) 

Behandelvoorstel  voor commissie en raad 

- B&W stuurt het voorstel naar de commissie Samenleving 

Ter informatie 

 

 

 

Afdeling: SZW/PO 

Auteur:  

Tas, M. van der 

Email:  

mvandertas@haarlem.nl 

Telefoonnr  

023-5114827 

Bestuurlijke context  

Het college is bevoegd de aanbesteding vast te stellen, vanuit haar rol als 

uitvoerend orgaan van de gemeente. De aanbesteding is ingezet in 

samenwerking met de regio's IJmond en Zuid-Kennemerland en de 

gemeente Haarlemmermeer. Het aanbestedingsdocument is dan ook een 

resultaat van de gezamenlijke besprekingen. De nota met de geheime 

bijlagen wordt ter bespreking aangeboden aan de commissie Samenleving.  

 

Geheimhouding ex art. 86 GW: 

a. het onderwerp waarvoor de geheimhouding geldt: De bijlagen bij de 

nota (te weten: het aanbestedingsdocument, bijlage D, bijlage F-1 en 

bijlage F-2) 

b. de in de Wob genoemde grond voor geheimhouding: Wob artikel 10, 

tweede lid aanhef en onder b, e en g van de Wob te weten de 

economische en    financiële belangen van de gemeente, de 

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het voorkomen van 

onevenredige bevoordeling of benadeling.  

c. de in de gemeentewet genoemde grondslag voor geheimhouding: 

Artikel 86, te weten geheimhouding op te leggen aan de 

raadscommissie 

d. tot wanneer de geheimhouding wordt opgelegd en wanneer de 

geheimhouding kan worden opgeheven: De geheimhouding geldt totdat 

het  aanbestedingsdocument op Tenderned is geplaatst (verwachting is 

4 januari 2016).  

 

 

  

 

Portefeuillehouder:  

Hoek, J. van der 
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Collegebesluit 

1. Het aanbestedingsdocument zoals opgenomen in de bijlage vast te 

stellen, inclusief het uitgewerkte programma van eisen voor de 

vervoercentrale, samengesteld door de projectgroep waarin alle 

gemeenten vertegenwoordigd zijn. 

2. Geheimhouding op grond van artikel 86 van de Gemeentewet op te 

leggen omtrent de bijlage (aanbestedingsdocument) van dit besluit (op 

basis van de gronden in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b, e en g 

van de Wob). 

3. Het besluit heeft financiële consequenties maar die blijven zoals eerder 

afgesproken binnen het huidige budget voor het Wmo-vervoer. 

4. Het college zendt dit besluit ter kennisname aan de commissie 

Samenleving. 

 

 

 

 

Vergadering 

Vergadering BenW d.d. 

8-12-2015 

 

 


